
Boa tarde a todos 

 

De início, quero cumprimentar o governador Jorginho Mello, a quem me dá 

a honra da presença e, sobretudo, a oportunidade de poder concretizar o 

sonho de assumir na data de hoje o cargo de diretor-presidente da 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento.  

Govenador, obrigado pela confiança. 

Cumprimento o secretário da fazenda Cleverson Siewert, e em nome dele 

todos os secretários de governo e autoridades aqui presentes. 

Cumprimento o prefeito Topázio Neto, e em nome dele todos os prefeitos e 

vereadores dos 194 municípios operados pela CASAN. 

Cumprimento o presidente da ACIF, Rodrigo Rossoni, que gentilmente nos 

recebe aqui na sua casa. 

Saúdo também os membros do conselho de administração e da diretoria 

executiva da CASAN, hoje empossados e em especial todos os CASANIANOS, 

colaboradores e parceiros da CASAN. 

Assumo hoje a presidência da CASAN motivado e, ao mesmo tempo, 

desafiado pelo nosso governador. 

Durante a campanha, o governador assumiu o compromisso de em quatro 

anos fazermos com que o nosso Estado alcance o índice de 50% na 

cobertura de esgotamento sanitário.  

A meta pode parecer ambiciosa, mas os atuais índices de coleta e 

tratamento de esgoto são insatisfatórios e não combinam com Santa 

Catarina.  

Nossa principal meta será o fortalecimento da companhia. O objetivo é 

tornar a CASAN uma parceira do Estado no saneamento, levando 

conhecimento técnico e soluções não apenas aos municípios atendidos pela 

CASAN, mas a todos os municípios de Santa Catarina.  

É oferecer mais qualidade de vida e saúde para nossa população. 

Eu tenho uma história de mais de 14 anos de vida profissional dentro da 

CASAN, atuando principalmente na diretoria financeira de 2004 a 2019. E 



não tenho dúvidas em afirmar que a companhia está preparada para 

cumprir essa missão. 

Retorno à CASAN com o desafio de tornar a estrutura de governança mais 

sólida, ampliar as obras e valorizar o corpo técnico para atender os anseios 

da nossa população. 

A tarefa não será fácil. Temos dívidas históricas com as nossas principais 

concessões, é forçoso reconhecer. 

Porém não descansaremos um minuto sequer para recuperarmos o tempo 

perdido e cumprir com nossas obrigações. 

Diante da realidade financeira do Estado, muito bem esclarecida pelo 

secretário da Fazenda, Cleverson Siewert, teremos que ajustar os passos da 

CASAN 

Vamos retomar as parcerias de ontem, que trouxeram milhões em 

investimento para o nosso Estado, injetados na ampliação do 

abastecimento de água e cobertura de esgotamento sanitário. 

Buscaremos dentro da própria base operacional da CASAN a redução de 

perdas e custos e a ampliação da capacidade de novas receitas, 

possibilitando a expansão dos investimentos. 

Vamos trabalhar duro e buscar soluções criativas para caminharmos rápido 

rumo à universalização.  

A palavra de ordem é crescer os investimentos através de parcerias público-

privadas, sociedades de propósitos específicos, locação de ativos. 

Enfim, atrair o financiamento privado para a causa pública. 

Pelo novo marco legal do saneamento, teremos até 2033 para ampliar o 

fornecimento de água tratada para 99%, e a coleta e tratamento de esgoto 

para 90% da população.  

O tempo urge, é preciso ter pressa e não podemos perder tempo. 

Não fugiremos da nossa responsabilidade de acelerar o atendimento para 

que Santa Catarina, este estado que tanto nos orgulha, como costuma dizer 

o governador, figure no mapa do saneamento em termos de excelência no 

atendimento do seu povo. 



Para chegarmos lá, trabalharemos juntamente com os prefeitos, sob 

orientação deste conselho empossado, a sinergia da nova diretoria e o 

apoio irrestrito dos CASANIANOS.  

Somente com a união de esforços de todos será possível prover Santa 

Catarina de um saneamento competitivo e sustentável.  

Formamos hoje um grande time, apaixonado pela CASAN e imbuído de uma 

vontade enorme de sucesso.  

Por fim, quero agradecer imensamente à minha família aqui presente. 

Vocês são minha energia. 

 Sou grato também a todos os familiares e amigos que marcaram presença 

neste evento. 

Aos CASANIANOS digo: vamos juntos, contem comigo! 

 

Obrigado. 

 

 

 

 

 

 


